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 ...هاي گردشگري گردشگري سالمت و قابلیت                          ١٣٣

 

 

  

 ی در ایراندرمان -هاي گردشگري پزشکی گردشگري سالمت و قابلیت
 
 

  2فر مرتضی آریان    1احمد عربشاهی کریزي

  

   عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور -1

 دانشجوي رشته مدیریت جهانگردي دانشگاه پیام نور -2

  

 چکیده

تواند نقشی بسزا در جهت توسعه  هایی است که می درمانی یکی از حوزه گردشگري سالمت و توریسم

شود. در این مقاله برآنیم تا پس از آشنایی با مفهوم گردشگري  سیار گسترده را شامل میاي ب گردشگري ایفا نماید و دامنه

هاي ایران را در  ها و توانمندي درمانی آن را در چهار زیر مجموعه مهم مورد نظر قرار داده و قابلیت سالمت و توریسم

درمانی به  ردشگري سالمت و توریسمهرکدام از این چهار قسمت مورد تحلیل قرار دهیم. در ابتدا ضمن تعریف گ

کنیم. سپس با بررسی سابقه و زمان توجه  درمانی اشاره می هاي گردشگري سالمت و توریسم اندازها و زیرمجموعه چشم

دهیم.  درمانی را مورد بحث قرار می درمانی و جایگاه ایران در توریسم درمانی در ایران، سهم ایران از توریسم به توریسم

 -1شود:  درمانی چهار مقوله مطرح می و توریسم هاي ایران در زمینه گردشگري سالمت ها و توانمندي پتانسیل در زمینه

پزشکی. در ادامه  توریسم -4گردي (اکوتوریسم) و  طبیعت -3هاي نمکی؛  گنبد -2هاي معدنی؛  گرم و آب آب هاي چشمه

هاي ایران در هر کدام از  ها و توانمندي خواهد شد و قابلیت ها مطالبی ایراد راجع به ماهیت و مفهوم هرکدام از مقوله

  بریم.  گیري به پایان می ها مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و درنهایت بحث را با نتیجه مقوله

  

 گردي. پزشکی، طبیعت درمانی، توریسم توسعه گردشگري، گردشگري سالمت، توریسم هاي کلیدي: واژه

   

                                                             

   ویسنده  رابط:ن ahmad.arabshahi@gmail.com 
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    ١٣٤                         9 شماره وم،سسال  گردشگري،فضاي فصلنامه 

  

  طرح مسئله

ها و ابزارهاي مختلفی  بی به رشد و توسعه از آمال همه جوامع و کشورهاست و همواره راهدستیا

گیرد. حوزه گردشگري یکی از پارامترهایی است که در  جهت تحقق این هدف مورد استفاده قرار می

به  کشورهاي توسعه یافته مورد توجه ویژه قرار گرفته است ولی کشورهاي در حال توسعه آن طور که باید

اند. این درحالی  اي را در این زمینه انجام نداده گذاري درخور و شایسته این مقوله توجه نداشته و سرمایه

هاي  ها و پتانسیل گیرد که از لحاظ قابلیت است که این غفلت از سوي کشورهایی چون ایران صورت می

ترین زیر  یکی از مهم اي بسیار وسیع دارد که گردشگري بسیار غنی است. حوزه گردشگري دامنه

تواند توسعه فزاینده  باشد که توجه مؤثر به آن می درمانی می هاي آن گردشگري سالمت و توریسم مجموعه

گردشگري را در پی داشته باشد. مسئله اصلی در این مقاله آن است تا ضمن بررسی ماهیت و مفهوم 

هاي  گرم و آب آب هاي مهم شامل: چشمه درمانی آن را در چهار زیر مجموعه گردشگري سالمت و توریسم

ها و  پزشکی مورد بررسی قرار داده و قابلیت گردي (اکوتوریسم) و توریسم هاي نمکی؛ طبیعت معدنی؛ گنبد

  هاي ایران را در هرکدام از این چهار قسمت مورد تحلیل قرار دهیم. توانمندي

  

  مبانی نظري

  درمانی تعریف گردشگري سالمت و توریسم

توان آن را به عنوان به عنوان  تعریف واحد براي گردشگري سالمت وجود ندارد، می اگر چه

مسافرت گسترده افراد از محل اقامت خود براي سالمتی تعریف نمود که عوامل مختلف جمعیتی، اقتصادي 

گردشگري سالمت  )Anna Garcıa Altes, 2004(. و سبک زندگی بر این نوع گردشگري تأثیرگذار است

هایی هستند که براي استفاده از تغییر آب و هوا (با هدف پزشکی و درمانی) استفاده از  افراد و گروه شامل

). 19: 1377کنند(رضوانی،  هاي معدنی، گذراندن دوران نقاهت، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می آب

شود و مورد  مرتبط می  مانیهاي بهداشتی و در گردشگري سالمت آن نوع از جهانگردي است که با فعالیت

هاي آب گرم،  توجه دارند؛ مانند چشمه  گردانی قرار دارد که به خواص درمانی منابع طبیعی توجه جهان

هایی  ). به گردشگري سالمت افراد و گروه1382هاي درمانی (زاهدي،  گیاهان دارویی، سواحل لجنی و گل

هاي معدنی، گذران  پزشکی درمانی) استفاده از آب  (با هدف عالقه دارند که براي استفاده از تغییر آب و هوا

در مفهوم سالمتی معنی   طور کلی، گردشگري کنند. به ها، مسافرت می دوران نقاهت، معالجه و نظیر این

 1هیدرومینرال  هاي نخستین به منابع گیرد. انسان براي بهبود و به دست آوردن شفا، از دوره وسیعی را دربرمی

). 1383موجود در طبیعت و یا داخل غارها توجه زیادي کرده است (سقایی و عبداللهی،  2ترمالو هیدرو

 "سفر سالمت"گردشگري سالمت موضوع جالبی است، اگرچه مناسبت بیشتري دارد که از آن را با عنوان 

که گردشگري  از پدیده گردشگري  وجود دارد. رایزمن این هاي بسیار کمی نام ببریم؛ چرا که فی نفسه بحث

                                                             
1   - Hydromineral 
2  - Hydrothermal 
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شناسد، با این حال استفاده او از اصطالح گردشگري سالمت به دلیل این  همان سفر است را به رسمیت نمی

درمانی به  . توریسم)Joppe, 2011(شود  گونه درك می ها و موتورهاي جستجو این است که ظاهراً از رسانه

هاي طبیعی و امکانات پزشکی براي درمان  بهکند تا از آب و هوا و جاذ گردشگري که به کشور دیگر سفر می

  ).1389استفاده کند، گویند (کریم یوسفی، 

  

  سالمت گردشگري انواع

  گردشگري سالمت شامل گردشگري درمانی، گردشگري صحت و گردشگري پیشگیرانه است.

  
  ).1384سالمت (حقیقی کفاش، ضیایی و جعفري،  گردشگري : انواع1شکل 

  

ها یا مراکز درمانی خارج از کشور  براي درمان خاص یا عمل در بیمارستان گردشگري درمانی: سفر

  هفته) است 2مبدا (در مدت زمانی میانگین 

شود. در این  گردشگري صحت: به این نوع از گردشگري سالمت، گردشگري شفابخش نیز گفته می

هاي طبی،  ي نمک، لجنها هاي معدنی، دریاچه ها و آب نوع از گردشگري از امکانات طبیعت (آب گرم

  شود. هاي گیاهی، خورشید و آب و هوا و مانند آن استفاده می زارهاي رادیو اکتیو، حمام شن

گردشگري پیشگیرانه: در این نوع گردشگري سالمت تمام منابع طبیعی و هدف از سفر مشابه 

بلکه در واقع از بروز  باشد با این تفاوت که افراد ناراحتی یا بیماري خاصی ندارند، گردشگري صحت می

  ).1384کنند (حقیقی کفاش، ضیایی و جعفري،  و روحی جلو گیري می بیماري و ناراحتی جسمی

  

  

گردشگري سالمت  

گردشگري صحت

مراقبت و نقاهت

گردشگري درمانی

درمان هاي جایگزین

طب سنتی

طب سوزنی

انرژي درمانی

یوگا مدیتیشن

درمانهاي پزشکی

جراحی کلینیکی 

تشخیصی

جراحی بیمارستانی

گردشگري پیشگیرانه

صحت عمومی

)روحی روانی(

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    ١٣٦                         9 شماره وم،سسال  گردشگري،فضاي فصلنامه 

  

  هاي گردشگري سالمت زیرمجموعه

هاي متنوعی مانند گردشگري درمانی طبیعی، مراقبت و نقاهت،  گردشگري سالمت شامل زیرمجموعه

راحی، کلینیکی، تشخیصی، جراحی، بیمارستانی، طب سنتی، هاي پزشکی، ج هاي غیرمتعارف، درمان درمان

طب سوزنی، انرژي درمانی، یوگا، مدیتیشن و گردشگري پیشگیرانه است. در گردشگري درمانی مداخالت 

برد براي حل مشکالت  پزشکی اصل است. مشتري یا همان گردشگر که از بیماري مزمن یا حاد رنج می

هایی که از نظر  ها و روش برد یا از درمان ی معمول و متعارف بهره میهاي پزشک درمانی خود یا از روش

توان با توجه به وسعت  در شاخه پزشکی نیز می .شوند هاي غیرعلمی خوانده می دانشمندان تجربی روش

بندي سبک (فرآیندهاي تشخیص و  هاي بهداشتی و درمانی یا جراحی دو نوع تقسیم مداخله و نیاز به مراقبت

بدون مداخله جراحی و فرآیندهاي جراحی بدون بستري و بدون تأثیر حیاتی بر زندگی بیمار) و درمان 

هاي بعد از  هاي ویژه و مراقبت هایی با نیاز به بستري در بیمارستان یا نیاز به بخش مراقبت سنگین (درمان

از امکانات طبیعی موجود  اما در گردشگري پیشگیرانه، افراد براي استفاده. مرخصی از بیمارستان) قائل شد

هاي  گرم و مجموعه هاي آب کنند. این امکانات که شامل آب و هواي مطلوب، چشمه در مقصد، مسافرت می

اعصاب یابند. در  گیرد تا آنها تمدد  هاي آرامش فکري و... است، در اختیار افراد قرار می درمانی و محیط لجن

روحی روانی و هم از نظر فیزیکی سبب بازیابی توان فرد شده و  واقع استفاده از این امکانات، هم از لحاظ

شوند،  بندي می کند. افرادي که در این طیف دسته انرژي الزم را براي ادامه فعالیت عادي وي فراهم می

ناراحتی یا بیماري خاصی ندارند بلکه با استفاده از امکانات طبیعی در واقع از بروز بیماري و ناراحتی 

در گردشگري درمانی طبیعی نیز گردشگر از امکانات طبیعت استفاده  .کنند وحی جلوگیري میجسمی و ر

کند، اما تفاوت اساسی در اینجاست که متقاضیان داراي بیماري یا مشکالت خاصی هستند و براي  می

ن کنند. ای برگشت به حالت طبیعی و خروج از وضعیت بیماري جسمی یا روحی به این اماکن مراجعه می

اي درمانی و بهبودمدار باشند. بیماران پوستی، تنفسی،  افراد باید تحت نظر متخصصان و طی برنامه

چنین بیمارانی که اعمال  هم .کنندگان اصلی این گونه خدمات هستند اي معموال مراجعه روماتولوژي و عضله

هاي گرم، دریاچه  اده از آبگذرانند نیز با استف جراحی خود را پشت سرگذاشته و دوره نقاهت خود را می

نمک، لجن درمانی، آفتاب، ماسه و شن و... زیر نظر پزشک در یک برنامه درمانی و مراقبت بهداشتی، فرآیند 

  ).1388بخشند(اخوان بهبهانی،  بهبود خود را سرعت می

  

   هاي ایران در زمینه گردشگري سالمت توانمندي

  هاي معدنی گرم و آب آب هاي چشمه -1

هاي  ي درمانی به عنوان عمل سفر به یک کشور دیگر با هدف به دست آوردن مراقبتگردشگر

بهداشتی (عمل جراحی انتخابی، درمان دندان، تولید مثل تعریف شده درمان، پیوند عضو، معاینات پزشکی، و 

ي هاي معدنی، درمانها باشد. و این عالوه بر گردشگري سالمت، به معناي بازدید از چشمه غیره) می
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ها است که  هاي درمانی سنتی است. عملکرد گردشگري درمانی چیز جدیدي نیست، قرن هومیوپاتی و روش

که چرا مردم این کار را  کنند. براي گردشگري درمانی و این مردم به خارج از کشور براي درمان سفر می

رهاي خود ندارند؛ بعضی هاي بهداشتی در کشو ها مراقبت دهند دالیل متعددي وجود دارد: بعضی انجام می

هاي در دسترس همه  توانند براي ارائه درمان در سیستم ملی خود به انتظار بنشینند؛ برخی از درمان دیگر نمی

 :Smith; Alvarez and Chanda.(دهند کشورها نیست و بعضی درمان در کشورهاي خارجی را ترجیح می

هاي مختلف از مدت زمان طوالنی در گذشته  ماريهاي آب گرم و آب و هوایی براي درمان بی روش )2011

ها احتماال از طریق اثرات طبیعی ماوراء بنفش سلنیوم در آب در  مورد استفاده بوده است. در این روش

آورند. با این  هاي معدنی گرم نتایج مفیدي به بار می ارتفاعات باال و تمیز کردن تفاله توسط ماهی در چشمه

هاي  المللی پذیرفته شده و براي مراقبت امزدي براي تبدیل شدن به یک مرکز بینعوامل درمان، آبگرم ن

باشد. اگر چه آبگرم براي درمان بیماري پسوریازیس مشهور است، ولی  گردشگري سالمت قابل توجه می

هاي دیگر نیز مانند بیماري روماتیسمی، اختالالت عصبی، ارتوپدي و عوارض  براي تعدادي از بیماري

هاي کلیوي و اختالالت روانی مفید تشخیص داده  هاي پوستی، بیماري اتولوژي، مشکالت زنان، بیماريتروم

  )Sayili, Akca, Duman and Esengun; 2007( شده است. 

  

 هاي معدنی گرم و آب آب هاي هاي ایران از لحاظ چشمه ها و توانمندي پتانسیل

اولین چشمه آب  1307شروع شد و در سال  1306هاي معدنی و گرم در ایران در سال  مطالعه آب

شناسی کشور مطالعه و  سازمان زمین 1353معدنی در آبعلی (جاده هراز) مورد استفاده قرار گرفت. در سال 

هاي معدنی ایران را جزو برنامه کارهاي تحقیقاتی خود قرار داد و در حدود چهارصد چشمه  بررسی چشمه

را از نظر زمین شناسی و تکتونیک و منشاء مورد مطالعه قرار داد که آب معدنی و گرم موجود در ایران 

توسط این سازمان چاپ و منتشر  1369هاي معدنی و گرم در سال  صورت نقشه آب حاصل آن مطالعات به

 .شد

هاي معدنی و گرم ایران و تعیین خواص درمانی آنها درسال  تر بر روي قسمتی از آب مطالعه دقیق

ها  آبشناسی دانشکده داروسازي دانشگاه تهران آغاز گشت و نتیجه این مطالعات و بررسی توسط رشته 1340

نیز به دعوت  1384به صورت جزوه در آرشیو دانشکده داروسازي دانشگاه تهران موجود است. در سال 

ن ژاپ» توهو«و دانشگاه » تومالیسم«سازمان میراث فرهنگی و گردشگري یک گروه از کارشناسان مؤسسه 

هاي آب گرم به ایران آمدند؛ زیرا  هاي معدنی و چشمه براي انجام کارهاي پژوهشی و تشخیص خواص آب

این پژوهشگران در مدتی که در ایران  هاي آب گرم با دیگري متفاوت است. آثار و فواید هر یک از چشمه

هاي معدنی ایران را  آنها آب چشمه آب گرم را در سراسر ایران آزمایش کردند. 25اقامت داشتند، براي نمونه 

بندي کردند. این  اي دارند، تقسیم کربناته، کلره، سولفاته و سولفوره که هر یک خواص ویژه به چهار گروه بی

هاي مختلف بدن، انفعاالت  هایی چون تحریک فعالیت هاي آب گرم ایران را با ویژگی کارشناسان چشمه
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اتیسمی، تسکین اعصاب، تنظیم فشار خون، تصلب شرائین، مثبت در سیستم گوارشی، درمان آرتروز روم

هاي  بهبود گردش خون، درمان دردهاي مفصلی، بهبود دردهاي کلیه و مجاري ادراري توصیف کردند. چشمه

هاي خوبی براي  گذاري سرعین رامسر و حوضه خلیج فارس در کشور ما بیشتر شناخته شده هستند و سرمایه

هاي آب گرم سرعین  نتایج این تحقیقات نشان داد که چشمه .گرفته است جذب گردشگر در آنها صورت

هاي آب گرم رامسر برطرف کننده امراض  آرام بخش و تسکین دهنده دردهاي عصبی و روماتیسمی، چشمه

هاي ریوي و قلبی و  گرم محالت بهبود بخش بیماري هاي آب پوستی، گوارشی و کم خونی، چشمه

لیج همیشه فارس باعث انبساط و تحریک دستگاه گوارش، باال رفتن تبادالت هاي آب گرم حوزه خ چشمه

  ).1382تنفسی و احساس آرامش هستند (فرجی، 

کربناته، کلروره، سولفاته و سولفوره تقسیم  هاي معدنی ایران به چهار گروه بزرگ شامل بی آب

نقاط ایران پراکنده شده و از  هایی با خواص درمانی و اکوتوریسم در اقصی شوند که به صورت چشمه می

برداري از آن به نسبت قابل قبولی  هاي الزم جهت بهره باشند. لکن زیرساخت گسترده زیادي برخوردار می

هاي آب معدنی هم در جهت  هاي محدودي از بسیاري از چشمه توسعه نیافته است. گرچه امروزه استفاده

آید، ولی نسبت  مدتاً توسط گردشگران داخلی به عمل میدرمانی و هم در جهت زیباشناختی و اکوتوریسم ع

  ). 1386باشد (ابراهیم زاده،  هاي خارجی در این بخش در ایران بسیار ناچیز می توریست

  

  
  )1386(ابراهیم زاده،  کربناته، کلروره، سولفاته و سولفوره) هاي معدنی ایران (بی : نوع و پراکنش آب2شکل 

  

هاي آبگرم در سطح کشور پراکندگی دارد و در بسیاري  این است که چشمههاي مثبت  یکی از ویژگی

  باشیم. هاي آبگرم می ها شاهد وجود چشمه از استان
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  )1391هاي کشور (نوري، تقی زاده و شیرانی،  هاي آبگرم در استان : پراکنش چشمه3شکل 

  

هاي آب گرم  ر از لحاظ چشمههاي کشو هاي تعدادي از استان ها و توانمندي در زیر به برخی قابلیت

  نماییم: هاي معدنی اشاره می و آب

هاي  ترین مرکز استقرار چشمه کیلومتري شهر اردبیل یکی از مهم 25شهر سیاحتی سرعین در  اردبیل:

توان به گاومیش گلی، قهوه سویی، ساري  هاي آبگرم این شهر می رود که از چشمه آبگرم در کشور بشمار می

هاي آبدرمانی سبالن، بش باجیالر و حمام طبیعی شفا  سو، آب گرم چشم و مجتمع -نلی سو، په سو، قره

انداز زیبا  اي با چشم چنین دو استخر آب سرد هم در فاصله پنج کیلومتري سرعین در دره اشاره کرد. هم

آب آنها در  موسوم به ویال دره وجود دارد که آب آنها مانند نوشابه گازدار بوده و گردشگران ضمن نوشیدن

کیلومتري شمال  22هاي آب گرم خلخال در  ). چشمه1386کنند (نیرومند،  استخر آبگرم نیز آب تنی می

ها  کربنات سدیک، گازدار و بسیار گرم است. این چشمه غرب هروآباد واقع است. آب آنها از انواع معدنی بی

شود. در  هاي آندزیتی جدا می رسوبی از سنگ هاي آهکی وسیله گسل، الیه اي قرار دارند که به در دامنه دره

درجه  50تا  30جنوب غرب هروآباد نیز در دهکده گرمخانه، چندین چشمه آبگرم وجود دارد که دماي آنها 

کیلومتري جنوب  18سانتیگراد است. با توجه به فعالیت آتشفشانی کواترنر که در ضلع جنوبی حدود 

هاي آبگرم خلخال به این قبیل فعالیت آتشفشانی وابسته  که چشمه رسد شود، به نظر می هروآباد دیده می

هاي  دهنه آبگرم طبیعی که هر کدام خصوصیت 65). استان اردبیل با وجود 53: 1391باشد (فروهر مقدم، 

دارد و این به خوبی  مجتمع آب درمانی نیمه مدرن در کنار این آبگرم 6مختلف درمانی خاصی دارند، تنها 

  ).1387ه کارهاي پایه و اساسی در این قسمت است (نوروز زاده، نشان دهند

کند  در شهرك آب اسک و در دو طرف بستر رودخانه هراز که از این محل عبور می مازندران:

آید که رسوبات تراورتن در مظهر برخی از  هاي آهکی ژوراسیک این ناحیه بیرون می تعدادي چشمه از سنگ

اسید و حاوي گوگرد است. آب  PHکربناته کلسیم با  ها از نوع بی چشمهآنها تشکیل شده است. این 

شود که در گذشته پشت سد طبیعی الریا در حال حاضر، در  هایی تأمین می هاي اسک بیشتر از آب چشمه
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هاي آهکی ژوراسیکف کف دریاچه، مجاري و  شود. این آب در خالل الیه پشت سد مصنوعی جمع می

اد کرده است که پس از عبور از این مجاري و گرم شدن به صورت چشمه به سطح غارهاي زیرزمینی ایج

نبوي  که دارد وجود متعددي گوگردي آبگرم هاي چشمه رامسر ). در53: 1391رسد (فروهر مقدم،  زمین می

 وي نظر به است. کرده ذکر محله سادات و رامسر بین فاصله در چشمه 50 از بیش آنها را تعداد )،1355(

 آب که بیشتري دارد معروفیت پل زیر چشمه رامسر جنوب در اند. واقع رامسر گسل امتداد در ها ن چشمهای

 می دیده گوگرد و پیریت نیز بلورهاي حوضچه کف در شود. می خارج حوضچه کف از و نقطه چند از آن

 شرقم سمت در است. نشسته آن بر آهکی متخلخل رسوبات و سیاهرنگ حوضچه داخلی شود. جدار

 داده نشان است. مطالعات ها چشمه سایر از کمتر آن دماي دارد که وجود سیاه آب گوگردي چشمه رامسر،

(ناظمی،  است ام. پی. پی 11 تا 5 آن اورانیوم مقدار و آکتیو شدت به آب سیاه چشمه این آب که است

 شدیدي آکتیویته عمق تريم سانتی 20 تا ویژه به اطراف هاي خاك چشمه، این متري اطراف 50 ). تا1355

 از آب سولفوره هیدروژن بوي ضمن در است. منگنز اکسید و آلی مواد به مربوط سیاه رنگ وجود دارد.

امتداد  در دار رادیوم و گوگردي معدنی آب چشمه 9 تعداد رامسر، بزرگ هتل مشرق در .شود می استشمام

شود  دیده می است البرز شرق جنوب – غرب شمال بزرگ شکستگی با موازي که مستقیمی تقریباً خط

  ).1389اللهی،  (مشیري و فتح

  )1389اللهی،  رامسر (مشیري و فتح شهر آبگرم هاي چشمه آب تعدادي از : کیفیت1جدول 

  چشمه نام آب ترکیبات درمانی خواص

 دردهاي ، رماتیسمی هاي بیماري درمان

 و عضالنی عصبی

 هتل رامسر آبگرم يمنیزین گوگرد و کلیسک کلروبیکربناته
1 

 هاي بیماري گوارش، تنفسی، مجاري

 زنانگی، مزمن، عفونتهاي جلدي، رماتیسم

 آور صفرا

 آبگرم بنیاد(مادر منیزین گوگردي و کلیسک کلروبیکربناته

 2 شاه)

 3 پل آبگرم گوگردي مفاصل و عصبی هاي بیماري

 و یومبا اوران همراه رادیواکتیویته و گوگردي پوستی هاي بیماري

 منگنز اکسید

 سیاه آب آبگرم
4 

 5 گرما اشکر گوگردي مفاصل و عضالنی دردهاي

 6 گرما نمک کلرومنیزیم پوست امراض

 هاي بیماري گوارش، تنفسی، مجاري

 زنانگی، مزمن، عفونتهاي جلدي، رماتیسم

 آور صفرا

 سادات شهر آبگرم منیزین گوگردي و کلیسک کلروبیکربناته

 7 

 کش و سنگ آبگرم گوگردي مفاصل و عصابا هاي بیماري

 بنه
8 

  

متري خود (تین میرجاوه و خاش) همراه  4043فعال تفتان با قله  آتشفشان نیمه سیستان و بلوچستان:

هاي ایران متفاوت و متمایز  خاص خود از همه کوه هاي  معدنی به دلیل ویژگی و زیبایی هاي آب با چشمه
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اند، از شکوه و زیبایی آن بسیار  نوردانی که به قله سرفراز آن صعود کردهکوه راستا تمامی  است و در این

  ).1377اند (بیک محمدي،  سخن رانده و مناظر دیدنی آن را مسحورکننده خوانده

تخصصی  استان آذربایجان شرقی در شمال غربی کشور با دارا بودن امکانات آذربایجان شرقی:

خود مختار نخجوان،  ورت با دریاچه ارومیه و کشورهاي جمهوريهاي متعدد آب گرم، مجا درمانی، چشمه

درمانی محسوب  هاي توریسم یکی از قطب تواند به عنوان ارمنستان و نزدیکی به کشورهاي ترکیه و عراق می

توجهی به ارز آوري که این صنعت  است. ولی متأسفانه بی شود که در این راستا نیز اقداماتی صورت گرفته

سبب شده است که در استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز شاهد فعالیت  اید کشورمان بکند،تواند ع می

درمانی  با سوء استفاده از مسافران و بیماران کشورهاي همجوار که قصد استفاده از امکانات ها که برخی دالل

 60کندي در  ده اسکهاي معدنی بستان آباد در  ). چشمه1388این کالنشهر را دارند، باشیم (ابتکار، 

آباد در داخل دره که خود از نوع گسلی  اند. مظهر اصلی آبگرم بستان کیلومتري جنوب شرقی تبریز واقع شده

باشد. در اطراف چشمه رسوب سیاه رنگ دیده  است قرار دارد. آب آن از نوع کلروسولفاته، گازدار و گرم می

هایی ارتباط دارد که بخشی از گسل تبریز محسوب  رسد که فعالیت چشمه با گسل شود و به نظر می می

  ).53: 1391شوند و در عین حال به وابسته فعالیت آتشفشانی سهند است (فروهر مقدم،  می

هستند که در محل   هاي گردشگري دریاچه ارومیه، سواحل زیباي آن از جاذبه آذربایجان غربی:

هواي لطیف و نسیم دریا و آفتاب درخشان و آب  تالقی دو محیط متفاوت طبیعی (خشک و دریا) همراه با

مخصوص سواحل   چنین لجن دهند. هم نوازي را به آن می پهناور، منظره خوش رنگ دیده   کبود و بنفش

به خاطر گرماي موضعی ثابت و تأثیر رادیو اکتیوتیه «است.   دریاچه، از نظر لجن درمانی حائز اهمیت فراوان

و مفاصل دردناك بیماران   هاي بسیار ریز تحت جلدي ان خون در عروق و رگو گوگرد موجود در آن، جری

هاي لجن  با توجه به ویژگی  دریاچه ارومیه» کند. بهبود آنها می  شود و کمک مؤثري به تسریع می رماتیسمی

  هاي سواحل تواند جاذب گردشگري سالمت باشد. وجود امالح و مواد معدنی در لجن درمانی در آن، می

ها با خاصیت  که قبال ذکر شد، این لجن  گونه ریاچه ارومیه، قابلیت درمانی باالیی را پدید آورده است. هماند

کند  می  هایی همچون روماتیسم مفید واقع شوند. این نکته ایجاب بهبود بیماري  توانند براي درمانی خود می

هاي الزم فراهم آید (سقایی و عبداللهی،  که با شناسایی مکان مدنظر براي جذب گردشگري سالمتی، زمینه

1383 .(  

  

  هاي ایران هاي نمکی و پتانسیل گنبد -2

گردد، گنبد  هایی که توسط نمک به علت حرکات و باال آمدن آن ایجاد می به طور کلی برجستگی

مواد تبخیري)  هاي با چگالی کمتر (نمک یا سایر شود. این گنبدها براثر ناپایداري ثقلی الیه نامیده می 1نمکی

ها ارتباط  آیند. بین گنبدهاي نمکی و گسل که توسط سنگهاي چگالتر پوشیده شده است، به وجود می

                                                             
1   - Saltdom 
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گنبدهاي نمکی یکسان و یک شکل نبوده و بستگی  تنگاتنگی وجود دارد. بدیهی است اشکال خارجی تمامی

ست از ساختمان زمین شناسی به پوشش خارجی و فشار درونی دارد. به عبارت دیگر گنبد نمکی عبارت ا

تقریباً گنبدي شکلی که هستۀ آن از نمک تشکیل شده است. حرکت این گونه مواد که داراي تغییر شکل 

شود و به همین جهت از نظر زمین شناسی ساختمانی نیز  هاي دیاپیري می پالستیکی هستند، سبب ایجاد چین

هستۀ مرکزي است که از نمک تشکیل شده و  قابل مطالعه و بررسی هستند. هر گنبد نمکی شامل یک

کند. در بیشتر گنبدهاي نمکی سطح فوقانی، به وسیلۀ طبقات  هاي رسوبی که هسته مرکزي را احاطه می الیه

هاي نمکی ضخامت پوش سنگ به چند  نام دارد. در بـعضی از گنبد 1سنگ رسـوبی پوشیده شده که پـوش

نگ است. پوش سنگها معموالً از سنگهاي آهکی، ژیپس و رسد و بعضی نیز فاقد پوش س صد متر می

شوند. در بعضی موارد پوش سنگها حاوي ذخایري از مواد گوگردي هستند. از نظر  انیدریت تشکیل می

هاي نمک،  تاقدیس هاي زیر باشد: هاي نمکی ممکن است به صورت )، ساختمان1986جکسون و تالبوت (

که اصطالح اخیر  و نمکیر هاي نمک هاي نمک، غلتک ج نمک، استوكهاي نمک، اموا هاي نمک، تیغه بالش

اي از گنبد به اطراف بوده و از زبان فارسی اقتباس شده است. شکل گنبد نمکی متغیر  شکل جریان یافته

ها در جهت مختلف متفاوت  است. گنبدهاي نمکی متقارن، کمیاب و اغلب گنبدها نامتقارن و شیب دیواره

گسترش افقی  .ر گنبدهاي نمکی نزدیک به دایره و در بعضی از گنبدها بیضی شکل استاست. مقطع بیشت

 ).1388هاشمی حسینی،  گنبدها بسیار متغیر و اغلب چندین کیلومتر است (بیات و

  

  3یا نمک درمانی 2نمک غار درمانی

 )Halotherapy( تنفس در فضاهاي طبیعی و مصنوعی نمکی که سرشار از عناصر خاصی چون

سزایی در درمان بیماریهایی چون انواع  باشد، نقش به منیزیم، ید، پتاسیم، سدیم، کلسیم، سلنیم، برم و ... می

آلرژي، برونشیت، کم کاري غده تیروئید، بیماریهاي قلبی، فشار خون، امراض پوستی، بیماریهاي عصبی و 

رار گرفته است، تحت استرس دارد. این روش درمانی که امروزه مورد توجه محققین زیادي ق

درزبان یونانی به معنی نمک است). استنشاق بخار نمک  )Halosشود معرفی می  Halotherapyعنوان

هاي انجام  هاي تنفسی، از زمان بقراط (حکیم یونانی) مرسوم بوده است. پژوهش طبیعی براي درمان بیماري

در غارهاي نمکی، قابلیت درمانی باالیی دارد.  دهد که میکروکلیماي موجود در غارها، به ویژه گرفته نشان می

حضور در غارهاي نمکی براي تقویت ریه و افزایش توان ساز و کارهاي بدن به افراد سالم نیز توصیه شده 

کند و در نتیجه  ها در بیماران سینوزیتی کمک می است. تنفس در این فضاها به تخلیۀ ترشحات سینوس

 ).1388هاشمی حسینی،  گردد (بیات و زایش یافته و تنفس راحت تر میسرعت جریان هوا در برانشها اف

                                                             
1

  - Cap rock 
2   - Cave Salt Therapy 
3   - Salt Therapy 
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هاي  ترین نقاطی که در آن گنبدهاي نمکی به وفور گسترش دارد، مربوط به چین در ایران یکی از مهم

هاي نمکی  پایکوهی زاگرس جنوبی، واقع در شمال تنگه هرمز است. این گنبدها حاصل صعود دیاپیري افق

تر  است که بر اثر حرکت نمک به سمت باال به سطح زمین رسیده  از میان رسوبات جوانکامبرین هرمز 

است. گنبدهاي نمکی عالوه بر هرمز در زاگرس، قم، سمنان و توجه  آذربایجان نیز تشکیل شده است و از 

رود؛  مار میانداز ایران و آذربایجان به ش هاي جالب و قابل توجه در مجموعه چشم ها و لندفرم جمله پدیده

شود که جزئی از مجموع یا کل اشکال سطح  الزم به توضیح است لندفرم به واحد منفرد و مشخصی گفته می

هاي مهم گنبدهاي نمکی متعدد و فراوانی  ). ایران یکی از ایالت388: 1998دهد (دبلیج،  زمین را تشکیل می

: 1381گنبد نمکی وجود دارد (زمردیان،  100ي الرستان و خلیج فارس بیش از  حضور دارد. تنها در ناحیه

). گنبدهاي نمکی در عین حال که به عنوان یک پدیده ژئومورفولوژي و ساختار زمین شناسی مطرح 189

هاي مختلف کشور وجود دارند که از  است، ضمناً مخزن ذخائر نمک سنگی نیز است. این ذخائر در استان

نان، قم، کرمان، یزد و آذربایجان اشاره کرد. جمع کل ذخیره نمک هاي سم توان به استان ترین آنها می مهم

  ).1388باشد (رجبی و شیري طرزم،  میلیون تن می 5/63سنگی در ایران برابر 

در برخی از کشورها مانند جمهوري چک، آلمان، ایتالیا، مجارستان، ارمنستان، لهستان، اتریش، 

اي براي استفاده از تأثیرات مثبت تنفس در فضاها و معابر طبیعی  رومانی، اوکراین و آذربایجان تسهیالت ویژه

رغم آنکه به طور  و یا حتی مصنوعی نمکی فراهم گردیده است. جالب است که تعدادي از کشورها علی

اند، با وارد کردن مقادیر فراوان نمک، اقدام به ساخت اتاقکها و غارهاي  طبیعی فاقد گنبدها و غارهاي نمکی

دست  درمانی، منافع فراوانی به مکی نموده و از این طریق با رونق صنعت گردشگري و توریسممصنوعی ن

اولین غار نمکی مصنوعی را در کشور خود احداث کرد. طراحان  2005آورند. جمهوري چک در سال  می

ها تن نمک بستر دریاي سیاه، براي پوشش کف غار و از بلوکهاي نمک درساخت دیوار 21/5این غار از 

اند و با طراحی آبشار نمکی در غار، ید و منیزیم را در فضاي غار پخش نمودند. این کشور با  استفاده کرده

 .کند ها را به سمت خود جذب می این نوآوري در صنعت توریسم درمانی، ساالنه انبوهی از توریست

ورد نیاز، مبالغ که برخی از کشورها براي ساخت غارهاي نمکی مصنوعی و تأمین نمک م در حالی

کنند، کشور ایران با دارا بودن غارهاي نمکی طبیعی و زیبا، ذخیره نمک بالغ بر یک  زیادي را هزینه می

تمایز غارهاي نمکی ایران که در محدوده خلیج فارس قرار دارند، نسبت به سایر کشورها،  میلیارد تن دارد.

تنفس بیماران مفیدتر و اثربخشی مربوطه را مضاعف  باشد که در نتیجه، براي جواري با سواحل دریا می هم

  ).1388هاشمی حسینی،  نماید (بیات و می

 

 گردي (اکوتوریسم) طبیعت - 3

هایی است که به منظور لذت از  در برگیرنده تمام مسافرت  گردشگري در طبیعت یا اکوتوریسم

طبیعی، اهمیت بسیار دارد.   هاي ذبهگیرند و در آن، حفاظت از محیط زیست و پایداري جا می  طبیعت انجام

  هاي طور کلی سطح رفاهی جامعه محلی نیز مدنظر است. جریان چنین افزایش درآمد و اشتغال یا به هم
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تر آن محقق و  گردانی پروپاقرص هستند. بیش . طبیعت1تواند شامل گردشگرانی باشد که:  اکتوریستی می

. خواهان سفري جالب و جذاب به مناطقی 3کنند.   سفر می . براي دیدن مناطق حفاظت شده2دانشمندند. 

  تر، دیدن طور اتفاقی، در قسمتی از یک مسافرت وسیع . به4هاي مدنظر هستند.  طبیعی، همراه با دیگر فعالیت

  ).1383کنند (سقایی و عبداللهی،  هاي طبیعی را تجربه می جاذبه

  

  گردي در ایران طبیعت

بزرگ در سطح جهان   عنوان سومین صنعت نفت و خودروسازي بهصنعت گردشگري پس از صنعت 

. گسترش )Neto, 2003(نماید  کشورها ایفا می  باشد که سهم به سزایی در تولید ناخالص داخلی می

هاي برون  داخلی موجبات توزیع مجدد درآمدها و منابع مالی در بخش  هاي اکوتوریسم در بین توریست

گسترش   آورد، در همین حال توسعه یافتگی کمتري برخوردار هستند را فراهم میشهري کشور که معموالً از 

تواند  المللی و جهانگردان می بین هاي هاي توریستی کشور براي توریست عنوان یکی از جاذبه اکوتوریسم به

 نظر ). براساس1386کشور شود (انصاري رنانی و جاللی،   سرمنشاء جذب درآمدهاي ارزي سرشاري براي

 اي گونه به داشته، رشد درصد 30 تا 10 ، بین بومگردي بخش ، 2000 دهه نخستین در جهانگردي سازمان

 که حالی در ).123: 1386 رسد (توالیی، می کل گردشگران درصد 20 به 2010 سال در گردان طبیعت که

 5 جزو ردشگريگ تنوع نظر از و جهان اول کشور ده جز هاي گردشگري جاذبه لحاظ از که ایران کشور

 موقعیت جهانی، گردشگري سهم لحاظ از ؛ ولی)WTo,2000:11(شود  جهان محسوب می اول کشور

 واحد سازمان یک وجود و دارد زمینه این در مؤثر دالیل و عوامل به کلی نگاه به نیاز که ندارد دنیا در خوبی

 هاي ). جاذبه1389ی پور، باشد (زنگی آبادي، موسوي و خلق می ضروري گردشگري صنعت اداره براي

هاي  مایه دست نژادي و قومی تنوع و بشري تمدن هاي همراه میراث به جغرافیایی متفاوت هاي اقلیم و طبیعی

 فراهم مستلزم آنها از پایدار برداري که بهره است آورده ارمغان به انسان براي اقتصاد حوزه در را گران قیمتی

 هاي وجود پتانسیل دارند. امروزه گردشگري بخش در ثبات به ستگیب کل در است که مختلفی شرایط کردن

 کرده بدل دنیا گردشگري مناطق ترین جذاب از به یکی را کشور این ایران، در طبیعی حتی و تاریخی عظیم

 هر در اکولوژیک سرزمین توان شناسایی متضمن شونده، تجدید طبیعی منابع از برداري مستمر است. بهره

 ریزي برنامه و بهینه مدیریت استفاده طریق از تا دهد اجازه می مدت دراز در شناسایی این و است محیطی

  ).1389شود(موحد و زاده دباغ،  جلوگیري محیط تخریب از و گردد فراهم منابع از امکان استفاده شده

  

  هاي ایران پزشکی و پتانسیل توریسم -4

 اجتماعی – اقتصادي منافع داراي توریسم و تصنع هاي شاخص ترین مهم از امروزه پزشکی توریسم

 درمانی هاي از سرویس استفاده براي کشورها سایر به بیماران مسافرت به معنی و شود می محسوب باال

 و سالمت هاي دهکده به مسافرت منظور به تواند می توریسم پزشکی واقع در است. کشورشان از تر ارزان
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 جراحی هاي عمل از نوعی و انجام جسمی هاي بیماري درمان منظور به یا  معدنی و گرم آب مراکز ااسپاه

 اکتیو خواص رادیو برخی که هستند معدنی عنصر 30 از بیش داراي معدنی ایران هاي چشمه شود. معنی

 ذهنی، ارتقاء به گردشگران است. عالقمندي شده  یاد هم سینا ابوعلی هاي نوشته در حتی ها آن از و دارند

 باعث عواملی 1990دهه  اواسط هستند. از پزشکی توریسم به اقبال علل از طریق سفر، از سمیج و عاطفی

  ).1388پور،  االسالمی، رضاییان، بهسون و تقوي شیخ شود (ضیاء تقویت صنعت این تا شد

هاي پزشکی در ادبیات پزشکی مطالب زیادي جهت روشن شدن مفهوم  رغم اهمیت مفهوم توریسم به

هاي پزشکی و سالمتی  ها در مورد درمان از طریق توریسم وجود ندارد. در واقع نوعی آباین اصطالح 

هاي پزشکی هستند.  هاي سالمتی و توریسم به دنبال تعریف مفاهیم توریسم 2و بریج 1وجود دارد؛ لذا کاررا

بهداشتی  هاي توان این گونه تعریف کرد: سفر یک شخص به خارج از حوزه مراقبت پزشکی را می توریسم

پزشکی و  دست آوردن سالمتی از طریق مداخله پزشکی. با مقایسه توریسم طبیعی فرد براي بهبود یا به

هاي سالمتی اشاره دارد.  پزشکی به سیستم مراقبت توان دریافت که توریسم توریسم سالمتی و بررسی آنها می

هاي بهداشتی با شرایط طبیعی و عادي و با  تکند که شرایط مراقب مفهوم این گونه سفرها این نکته را بیان می

شوند به  پزشکی ارایه می هاي موجود تفاوت دارد و خدماتی که تحت شرایط توریسم وجود آسیب شناختی

  ).1385کنند (گیلک نوري،  دلیل ماهیت آنها و تکنولوژي باال، بسیار سریع پیشرفت می

 رشد به رو صنعت یک بیانگر سالمت گرياز گردش اي شاخه عنوان به (درمانی) پزشکی گردشگري

 به پزشکی خدمات براي دریافت بیماران آن در که شده فضایی آمدن وجود به منجر است که پرسرعت

 و هاي ضروري درمان انتخابی، هاي درمان شامل تواند می خدمات این .کنند می سفر ملی مرزهاي از فراتر

 سالمتی روتین هاي چکاپ حتی و باشد دندانپزشکی هاي مراقبت و کوچک و بزرگ هاي جراحی تخصصی،

  ).1389زرنق، تورانی، قادري، صالحی و جعفري،  گیرد (خدایاري می بر نیز در را

پزشکی وجود دارد: اول وجود جریان تجاري از سوي جهان توسعه  دو تصویر کلی درباره توریسم

 canada 2001،CBC 2005 ،Kher. (یافته به سمت جهان در حال توسعه. دوم جدید بودن این پدیده

) بخش عمده این جریان به سمت جهان توسعه یافته و در داخل آن به وقوع پیوسته است. اگرچه 2006

و در سطح ملی در حال جبران عقب ماندگی خود هستند (گیلک نوري،  کشورهاي در حال توسعه به آرامی

1385.(  

 سنگاپور، تایلند، همچون رهاي مختلفکشو در فعال صنعت یک عنوان به پزشکی گردشگري

 و پایدار ي توسعه به که  باشد می...  و هند ترکیه، اردن، برزیل، اسرائیل، مالزي، کوبا، آرژانتین، مجارستان،

 دریافت براي دیگر کشور به افراد سفر از عبارت پزشکی، نماید. گردشگري می کمک کشورها اقتصاد پویایی

دریافت  براي فرصتی افراد یا شود می ترکیب فراغت گذراندن اوقات با اغلب که است پزشکی خدمات

  داشت. خواهند فراغت ي دوره طول در درمانی چنین

                                                             
1   - Carrera 
2   - Bridges 
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 سفرهاي سالمتی هاي مراقبت براي دریافت افراد شود می باعث که دارد وجود اي عمده دالیل

 پایین هاي یافته، هزینه توسعه ايکشوره در طوالنی انتظار هاي لیست جمله کنند، از انتخاب را المللی بین

 بین توسعه - نقل و حمل هاي هزینه بودن صرفه به مقرون حال توسعه، در کشورهاي در پزشکی هاي درمان

 و المللی بین بیماران بین ي واسطه به عنوان که ارتباطی هاي شرکت ظهور و اینترنت ي توسعه المللی،

 در و شوند می ها و قیمت اطالعات به بیماران آسان دسترسی باعث و کنند می بیمارستانی عمل هاي شبکه

  است. شده ایجاد جدید بهداشتی هاي مراقبت با خدمات که پیشرفته هاي آوري فن نهایت،

 بازارهاي در فعال حضور درمان، و ي بهداشت زمینه در نیز ایران ي توسعه پنجم و چهارم ي برنامه در

 کیفی رشد زایی، اشتغال هدف اصلی با رویکرد عنوان به سازي جهانی ي همقول ي فزاینده دلیل رشد به جهانی

 حمایت و کشور ارزآوري به و درآمد کسب جهانی، استانداردهاي به شدن و نزدیک کشور سالمت بخش در

 شده است. در گرفته نظر در منطقه در سالمت گردشگري قطب شدن به تبدیل و کشور در اقتصادي رشد از

به  صادرات ي توسعه راهبرد بر اقتصادي، امور سرفصل نیز در توسعه پنجم ي برنامه کلی هاي سیاست 29 بند

 در و یابد کاهش نفت بدون بازرگانی کسري تراز که نحوي به باال، آوري فن با خدمات بخش در ویژه

  است. شده تأکید گردد، ایجاد توازن خدمات تجارت

 ها آژانس ها، دولت از بسیاري است. براي مطالعه اي دهپیچی ي حیطه پزشکی گردشگري وجود، این با

 گیرند می نظر در اقتصادي ي ابزار توسعه عنوان به را پزشکی گردشگري سالمت، دهندگان خصوصی ارایه و

 را پزشکی سایرین، گردشگري کند. فراهم جهانی سالمت نظام مشکالت براي رقابتی را درمان تواند می که

 حاصل تحت فشار که دانند می عمومی سالمت خدمات کردن و اقتصادي بازاریابی ایندفر از بخشی عنوان به

دهد (فردوسی و همکاران،  می افزایش را جوامع داخل جوامع و بین شکاف نئولیبرال، سیاسی نمایندگان از

1390.(  

  

  پزشکی هاي ایران در زمینه توریسم هاي و توانمندي پتانسیل

دولتی و خصوصی به عنوان قطب درمانی  هاي دارا بودن بیمارستان هم اکنون کالنشهر تبریز با

هاي این شهر میزبان بیمارانی از  بیمارستان شود و همه روزه هاي شمال غرب کشور محسوب می استان

درمانی، بخش  است. کارشناسان معتقدند در حوزه توریسم هاي مجاور و حتی کشورهاي همجوار استان

 هاي تواند، فعالیت کند. در کالنشهر تبریز نیز بیمارستان اراتی که دارد بهتر میاختی خصوصی با توجه به

هاي  قطب توانند به عنوان هاي موجود می خصوصی متعددي فعالیت دارند که در صورت تقویت زیر ساخت

 ماداعت قابل دنیا در را ایرانی پزشکان افراد، ). اکثر1388جذب توریسم محسوب شوند (روزنامه ابتکار، 

 که بودند معتقد و دانستند ایرانی مؤثر پزشکان دانش سطح ارتقاء در را ها توریست گونه این و ورود دانستند

 این استعداد که گفت توان می واقع در کند. می کمک مختلف در شهرهاي درمانی وضع بهبود به امر این

 جلوگیري ایرانی پزشکان خروج از شکیپز رونق توریسم با توان می و دارد وجود ما پزشکی کادر در بالقوه

 بیمارستان در است. مثالً بسیار مهم المللی بین معتبر گواهینامه داشتن و خارجی زبان به کرد. البته تسلط
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 کنند. در می پذیرایی را خارجی بیمار 20000 از بیش سالیانه زبان مختلف پانزده مترجمین تایلند، فوکت

 و دانستند ضروري را بیمارستانی کامل وجود تجهیزات افراد غالب ی،پزشک توریسم قطب خصوصیات مورد

بودند.  کرده انتخاب را المللی بین فرودگاه وجود و مناسب هواي و آب مثل مواردي کمتر به میزان افراد سایر

 در کهچنان هم باشند. سودمند افراد سالمت براي نیز هوا و آب و لحاظ موقعیتی از باید ها مکان این واقع در

 عنوان به میامی مناسب هواي و آب و پزشکی هاي تسهیالت، مراقبت باالي کیفیت آمریکا در اي مطالعه

 قطب به تبدیل توانائی با مرکزي را افراد، ایران از توجهی قابل درصد است. شده مطرح بیماران جاذبه براي

 مهم هاي از قطب یکی به را ایران ها کارایی بردن باال با توان می و دانند می ها اغلب رشته در پزشکی توریسم

 به توجه شود: با می توصیه زیر موارد صنعت این توسعه به اهمیت عنایت با کرد. لذا تبدیل منطقه در پزشکی

 و گیرد صورت مؤثري آموزشی مرتبط، اقدامات هاي وزارتخانه طرف از افراد، آگاهی محدودیت

 یابد افزایش کشورهاي پیشرفته در خدمات این دهنده ارائه هاي کمپانی و ها با بیمارستان متقابل هاي همکاري

 جهت درمان بخش در گذاري سرمایه افزایش ضمن انجام گیرد. در پزشکی کارکنان بین در زبان تقویت و

 استفاده توسعه و گرم آب هاي مجاورت چشمه در درمانی توریسم هاي کلینیک ایجاد و خدمات بهبود کیفیت

  ).1388پور،  االسالمی، رضاییان، بهسون و تقوي شیخ پذیرد (ضیاء طبیعی صورت منابع زا درمانی

  

  هاي سالمت در ایران دهکده

هاي سازمان میراث فرهنگی و گردشگري براي توسعه گردشگري سالمت، وجود  با توجه به فعالیت

به سفر می زنند، به هایی خاص براي استفاده گردشگران که با هدف بازیابی سالمت خود دست  مکان

هایی به عنوان  اندازي دهکده شود. بر این اساس، سازمان گردشگري اقدام به راه موضوع مهمی تبدیل می

هاي سالمت در کشور کرده است. در حال حاضر در حال مذاکره با مدیران مناطق آزاد هستیم که با  دهکده

ه باشند، به جذب گردشگران بیشتري از این هاي سالمت که خصوصیات مناطق آزاد را داشت تشکیل دهکده

 .طریق اقدام کنیم

به عنوان مثال در حال حاضر شهر سالمت شیراز با همکاري دانشگاه علوم پزشکی در زمینی به 

کنند و  هاي مناطق آزاد پیروي می هزار هکتار در حال آماده سازي است. این مناطق از ویژگی 650مساحت 

د بدون ویزا و با همان شرایط گمرکی که در مناطق آزاد وجود دارد، از امکانات توانن گردشگران خارجی می

با توجه به این که امروزه گردشگري به عنوان صنعتی درآمدزا براي کشورها داراي  این مناطق استفاده کنند.

ین هاي مختلف آن و استفاده از مواهب خداوندي در توسعه ا اهمیت فراوان است، لزوم توجه به بخش

تواند نقش چشمگیري در کمک به درآمدزایی براي اقتصاد کشور داشته باشد. در این میان با توجه  بخش، می

هاي آب معدنی که بیشتر آنها  هاي چشمگیر ایران در حوزه پزشکی و سالمت، وجود چشمه به پیشرفت

ران را به سرآمد توسعه تواند ای ریزي در این مقوله می گذاري و برنامه خاصیت درمانی دارند، سرمایه

 ).1389گردشگري سالمت در منطقه تبدیل کند(اسدي بشنی، 
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  گیري بحث و نتیجه

هاي متنوعی تشکیل شده است که یکی از مهمترین  اي وسیع دارد و از بخش صنعت گردشگري دامنه

د تا هاي صنعت گردشگري، گردشگري سالمت و توریسم درمانی است. در این مقاله سعی بر آن بو بخش

هاي آن شناسایی و  درمانی، زیر مجموعه ضمن آشنایی با ماهیت و مفهوم گردشگري سالمت و توریسم

هاي ایران در این زمینه مورد تحلیل واقع گردد. در این جهت چهار مقوله مهم  ها و قابلیت توانمندي

هاي نمکی؛  هاي معدنی؛ گنبد گرم و آب آب هاي درمانی شامل: چشمه گردشگري سالمت و توریسم

هاي ایران در هر مقوله مورد  ها و توانمندي پزشکی با تأکید بر قابلیت گردي (اکوتوریسم) و توریسم طبیعت

هاي ایران  ها و توانمندي تحلیل و بررسی قرار گرفت. در متن مقاله با رجوع به منابع مستند به بررسی قابلیت

 حوزه گردشگري سالمت پرداخته شد: 4در 

کربناته، کلروره، سولفاته و سولفوره تقسیم  نی ایران به چهار گروه بزرگ شامل بیهاي معد آب

هایی با خواص درمانی و اکوتوریسم در اقصی نقاط ایران پراکنده شده و از  شوند که به صورت چشمه می

قبولی  برداري از آن به نسبت قابل هاي الزم جهت بهره باشند. لکن زیر ساخت گسترده زیادي برخوردار می

هاي آب معدنی هم در جهت  هاي محدودي از بسیاري از چشمه توسعه نیافته است. گرچه امروزه استفاده

آید، ولی نسبت  درمانی و هم در جهت زیباشناختی و اکوتوریسم عمدتاً توسط گردشگران داخلی به عمل می

  باشد. هاي خارجی در این بخش در ایران بسیار ناچیز می توریست

هاي  ترین نقاطی که در آن گنبدهاي نمکی به وفور گسترش دارد، مربوط به چین یکی از مهم در ایران

پایکوهی زاگرس جنوبی، واقع در شمال تنگه هرمز است. گنبدهاي نمکی عالوه بر هرمز در زاگرس، قم، 

 که برخی از کشورها براي ساخت غارهاي نمکی سمنان و آذربایجان نیز تشکیل شده است. در حالی

کنند، کشور ایران با دارا بودن غارهاي نمکی  مصنوعی و تأمین نمک مورد نیاز، مبالغ زیادي را هزینه می

تمایز غارهاي نمکی ایران که در محدوده خلیج  طبیعی و زیبا، ذخیره نمک بالغ بر یک میلیارد تن دارد.

اشد که درنتیجه، براي تنفس بیماران ب جواري با سواحل دریا می فارس قرار دارند، نسبت به سایر کشورها، هم

  نماید. مفیدتر و اثربخشی مربوطه را مضاعف می

 ترین جذاب از به یکی را کشور این ایران، در طبیعی حتی و تاریخی عظیم هاي وجود پتانسیل امروزه

  است. کرده بدل دنیا گردشگري مناطق

 سطح ارتقاء در را ها توریست گونه این و ورود دانستند اعتماد قابل دنیا در را ایرانی پزشکان افراد، اکثر

 مختلف در شهرهاي درمانی وضع بهبود به امر این که بودند معتقد و دانستند ایرانی مؤثر پزشکان دانش

رونق  با توان می و دارد وجود ما پزشکی کادر در بالقوه این استعداد که گفت توان می واقع در کند. می کمک

 با مرکزي را افراد، ایران از توجهی قابل کرد. درصد جلوگیري ایرانی پزشکان خروج از پزشکی توریسم

 به را ایران ها کارایی بردن باال با توان می و دانند می ها اغلب رشته در پزشکی توریسم قطب به تبدیل توانائی

  کرد. تبدیل منطقه در پزشکی مهم هاي از قطب یکی
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موجود، در جهت توسعه گردشگري در ایران باید توجه جدي و هاي  ها و پتانسیل با توجه به قابلیت

گذاري بیشتر و مؤثرتر و  درمانی داشته باشیم و از طریق سرمایه تري به گردشگري سالمت و توریسم بنیادي

هاي بلند مدت و جامع در این زمینه راه توسعه جهانگردي و گردشگري را هموار ساخته  دنبال نمودن برنامه

  قابل توجه در این زمینه دست یابیم. ه سهمیو بتوانیم ب
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